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 چکیده

های فلسفی و ادبی جهان در قرن بیستم است که از گذشته ترین مکتبسم)فلسفه اصالت وجود( یکی از مهماگزیستنسیال

به  یادبی، فرد انسان_های اروپایی به ویژه آلمان و فرانسه بوده است. در این مکتب فلسفیوجود داشته و عرصه گسترش آن کشور

شود که در تجربِ هستی و لمس معنای وجود به طور بی واسطه با حقیقت زندگانی رویارو شده و فاعلی آگاه شناخته میعنوان 

 و با استفاده از امکان گزینش و انتخاب، هدفی «آزادی»پوچی و بی معنایی زندگی خود را در می یابد، آنگاه با تکیه بر پاسداشتِ گوهرِ

عر بخشد. استاد پدرام، شاشود، معنا و مفهوم میکل به سلسله رویدادها و حوادثی که زندگی نامیده مییده، به این شبرای خود برگز

و نویسنده تاتی تاکستان است که با تاثیراز صافی و صفای مردمان تات و الهام از داستان های خردمندانه این مردمان که از گذشتگان 

اری است که به واسطه طرح پرسش های بنیادین فلسفی در پیوند با هستی انسان و دور سینه به سینه نقل شده و در میانشان اشع

شعار ها و توصیه در ایین مسیر خویش، با تاکید بر پیامآغاز و انجام کار جهان و نیز باورمندی تلویحی به نقش آفرینی آدمی در تع

 ی در جهت همسو نشان دادنبه شمار آورد. این مقاله تلاشور محلی اگزیستنسیالیسم در قرن حاضر توان از شاعران گویشخویش می

 های فلسفی مطرح شده در اشعار استاد پدرام است.برجسته اگزیسانسیالیسم و اندیشه هایبن مایه

 

 واژه های کلیدی: اگزیستنسیالیسم، تاتی، اشعار محلی، استاد پدرام، ادبیات تطبیقی

 

 

 مقدمه

 بیان مسئله



 

 

، های فلسفی و ادبی قرن بیستم است که تاثیر آن به طور خاصترین مکتبلیسم یا فلسفه وجودی، یکی از مهماگزیستنسیا

امو ادبی، سارتر، ک-های شاخص این مکتب فلسفیملل مختلف قابل مطالعه است. چهرهنگ جهانی دوم، بر فرهنگ و ادبیات جپس از 

 و هایدگر هستند.

ا درون بر آن نهادینه شده، بهایی مثل نهیلسم، هیچ گرایی، فناگرایی، و دلهرۀ وجودی که فلسفه اگزیستنسالیسم ایهم بن

های غالب شعری استاد پدرام از شباهت هایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده تا بر این سنخیت و مشابهت، پرتوی افکنده مایه

 ه میان آید.شود و در این رابطه بحثی ب

 

 . پیشینه پژوهش1-2

های نگارنده متاسفانه تا کنون هیچ گونه نگاه فلسفی به اشعار محلی تاتی به خصوص ها و کنکشاشجو و با توجه به جست

 ههای همجوار در حال رنگ باختن است توجه بگویش تاتی تاکستان در سایۀ زبان تاتی تاکستان وجود نداشته و با توجه به این که

این زبان هم در حال از بین رفتن است. حتی یکی از عواملی که ما را به این امر سوق داد تا با نگاهی فلسفی به اشعار تاتی نگاه کنیم 

 همین امر است. 

 

 . بحث2

 . رابطه فلسفه و ادبیات2-1

 

فلسفه و ادبیات هر دو نگران »شاید بتوان مهم ترین حلقۀ ارتباط میان فلسفه و ادبیات را در این جمله خلاصه کرد که 

های پرداختن به این مسائل است که مرز های این (؛ اما شیوه18،1،81اسکیلاس،«)تندحقایق کلان و خردی دربارۀ وجود انسان هس

غی، در ادو را از هم متمایز می کند. فلسفه با تحلیل مفهومی و زبانی تقریبا گزارش گونه و فارغ از کارکرد های زیبایی شناختی و بل

های فلسفی و شبه فلسفی، در فضایی عاطفی و در بیات، مفاهیم و واقعیتپی کشف و تبین حقایق وجود است؛ در حالی که در اد

و هدف  «حقیقت»شود؛ به بیان دیگر، اگر دغدغۀ اصلی فلسفه کشف ی تجسم یافته و به مخاطب القا میقالب آفرینش ادبی و هنر

ی اثیر گذار واقع شود و به هر سلیقهتواند بسیار جذاب و تامی« حقیقت و زیبایی»، مخلوطی از اشدغایی ادبیات، خلق زیبایی ب

ند اکنون از رنگ فلسفی برخوردار بودههای برجستۀ ادبی جهان از دوران باستان تا بگیرد؛ چنان که بسیاری از شاهکارخوشایند قرار 

استانی و رمان ها و آفریده های ادبی اگزیستنسیالست هایی مانند سارتر و کامو که ما که به عنوان نمونه اشعار استاد پدرام و آثار د

 در این مقاله بحث از شباهت های نگرش میان پدیدآورندگان این آثار می پردازد نیز در این دسته جای می گیرند.



 

 

جد. گنطلبد و در این مجال نمیمیاز جوانب مختلف آن مجال دیگری رابطه فلسفه و ادبیات، بحث درازدامنی است و سخن 

ری و هیچ اثر ناب ادبی و هن شودو ادبیات از مشرب فلسفه سیراب میتوان گفت که هنر یض بیان نماییم میاما اگر بخواهیم به تعر

میت آن ههای ادبیات نیست و کیفیت و امچنین درست است که فلسفه از شاخهنیست که از اندیشه و تفکر خلاق بی بهره باشد؛ ه

ردد. گبارور می« تخیل»نیز به نحوی از  شود، اما زیر ساخت تفکر فلسفیمی های ادبی و هنری پایه ریزیبر ملاحطاتی غیر از ارزش

اینکه در ابتدای بحث اشاره کردیم که فلسفه با تحلیل مفهومی و زبان اخباری و گزارش گونه به بیان مسائل می پردازد، منظور زبان 

بلاغی  در پی ارزش های -شوده در اثر ادبی به کار گرفته میی و ریاضی نیست، بلکه مانند زبان روزمرّه و با خلاف زبانی کعلوم تجرب

 گردد.و کارکردهای ادبی و هنری نمی

 نویسد:یت نیروی تخیل در شعر و فلسفه میشبلی نعمانی، از پژوهشگران شعر و ادبیات، در مورد اهم

ه لسفه به تخیل در فلسفه و شاعری هر دو یکسان ضرورت دارد. تخیل است که از یک طرف در فحقیقت این است که قو

آورد و چون اکثر ارباب دانش، فاقد مضامین و معانی شاعرانه پدید می پردازد و از طرف دیگر در شاعریایجاد و اکتشاف مسائل می

و علاقه بین  اطاند که ارتبمردم به اشتباه رفته و خیال کردهاند؛ لذا بهرهعرا از طبیعّیات و فلسفه بی قریحۀ شاعری بوده و نیز اغلب ش

 (1،11،111باشد...)نعمانی،فلسفه و تخیل نمی

شود این است که منظور از پیوند و ارتباط میان فلسفه این نیست که یفی که در حاشیۀ این بحث مطرح میالبته نکته ظر

ا نثر درآورده  و آن را اثر ادبی به شمار آورند، بلکه منظور این است که ذرات آن اثر ادبی از اصطلاحات و مقولات فلسفی را به نظم ی

 حقیقت فلسفه برخوردار باشد و انسان را به تفکر و تامل دعوت نماید.

 

 و بن مایه های آن« اگزیستانسیاسم»

 اصطلاح و تعریف

 

مشهورترین مکتب های فلسفی و ادبی سدۀ بیستم است که بر ترین و م )فلسفۀ اصالت وجود( یکی از مهماگزیستنسیالیس

ذهن و زبان بسیاری از دانشوران و هنرمندان آن دوران و زمان های بعد تاثیر گذار بوده و حتی به حوزه های دیگر علوم از قبیل 

 در فلسفه پرداخت: جامعه شناسی و روان شناسی نیز قدم نهاده است. پیش از هر چیز باید به معنای واژه و مفهوم آن

است، و « وجودی»به معنی   Existentialو واژه انگلیسی Existenti اصطلاح اگزیستانسیالسم از مشتقات واژه فرانسوی 

است. اساس فلسفۀ اگزیستانسیالیسم که در نتیجۀ نیمه اول قرن بیست پدید آمد، بر « تقدم وجود»یا « اصالت وجود»خود به معنی 

. انسان تا وقتی Existence یا « وجود»و« ماهیت»یا   Essenceاین باور استوار است که هستی موجودات، دو جنبه دارد: ذات یا 

رفتار و عملکرد خود به ماهیتی فردی یا وجودی مشخص دست نیافته، صرفا دارای ماهیتی کلی یا ذاتی است؛ در این صورت تنها  با



 

 

 ماند، اما وقتی این موجود به سببهمجنسان خود مشترک است، باقی می در مرحلۀ موجودی که در اموری انتزاعی و کلی با سایر

رسد. پرسش اساسی فلسفۀ کند، به مرحلۀ وجود میای مشخص و معین پیدا مینهد و وجههخودآگاهی بر ماهیت خود تاثیر می

زدهم ؟ پاسخی که فلسفه تا قرن نو«وجود»یا « ماهیت»اگزیستانسیالیسم آن است که کدام یک از این دو جنبه بر دیگری مقدم است: 

اگزیستانسیالیسم بر عکس، معتقد به تقدم وجود بر ماهیت داد، بر تقدم ماهیت تاکید داشته است، اما فلسفۀ پرسش می به این

 (58:1،84است.)داد،

سان است که به درجۀ خود است؛ چرا که از میان تمامی موجودات، تنها ان« اصالت انسان»با این وصف باید گفت که فلسفۀ

 را ما در مکاتب« اصالت وجود»ه این تواند در شکل بخشیدن به ماهیت خود، نقش بی واسطه ایفا کند. البترسد و میآگاهی می

بینیم، به عنوان مثال هم در مکتب عرفانی صدرالمتالهین و هم اندیشۀ عرفانی وحدت وجود عرفانی شرق نیز به نحوی دیگر می

 ست:اندیش. منتها در اصالت وجود غربی و به ویژه شاخۀ الحادی )سارتری( آن با کنار رفتن واجب الوجود، قضیه از رنگ دیگر ا

می شود، یعنی  یزیدر مکتب اگزیستانسیالیسم، تعریف ناپذیری بشر بدان سبب است که بشر نخست هیچ نیست؛ سپس چ

شود که خویشم را آن چنان می سازد؛ بدین گونه طبیعت بشری )طبیعت کلی بشری( وجود گردد؛ و چنان میچنین و چنان می

 (28:1،85پیش طراحی شدۀ بشری( را در ذهن خود بپرورد.)سارتر، ندارد؛ زیرا واجب الوجودی نیست تا آن )ماهیت از

 شود؟ در پاسخ باید دانست که:چگونه متبلور می« خودآگاهی بشری»حال، این سوال مطرح می شود که این

ثلا ، م«موقعیت مرزی»آگاه شویم، باید خویشتن را در یک « وجود»ها برای این که از خود، چونانوفور اگزیستانسیالیتبه 

شناخت یا به باور  شود. وسیلۀ راستینجهان صمیمانه به انسان نزدیک می در مواجه با مرگ بیابیم. در این صورت است که

)ناگهان یابی(، در نزد « شهود»، در نزد مارسل «تجربۀ وجودی»یعنی « وجود»ها، وسیلۀ رخنه به جهان اگزیستانسایست

است. این شهود )ناگهان یابی(، روش پدیدار شناختی خردگریزانۀ تعبیر شدۀ هوسرل  «توضیح وجود»، و در یاسپرس «فهم»هایدگر

دارد که معنای آن، آزادی گزینش امکانی از میان شمار نامحدودی بسیاری به مسألۀ آزادی معطوف می است. اگزیستانسیالیسم توجه

 گردانند و به آزادی، همچون فردای صرفا اخلاقی بر میرا مسألهها مسألۀ آزادی است... در تحلیل نهایی، اگزیستانسیالیستاز امکان ه

 (645:1،86نگرد...) باباییی و همچون آزادی فرد از جامعه میمحوری افراط

را سرشار از دغدغه و دلهره « یفلسفۀ وجود»البته باید افزود که همین فردیت گرایی و تاکید بر اصل آزادی است که 

، های حکومتیهایی چون سیستمز در رویارویی با نظام ها و نهادی در مواجهه با هستی به مفهوم عام آن و نیسازد؛ چرا که فرد بشرمی

ل حا ریابد که آزادی او دای برای بشر قائل شوند، در میماهیِت قالبی و از پیش تعیین شدهدارند  یدینی، علمی و... که همه سع

 کند.در جهانی بیگانه و دژخو زندگی میست و محدود شدن و فردیت او در حال تهدید شدن ا

اند، حاصل شناختی است که بشر به نامیده« موقعیت های وجودی»ارتر، آن چه فیلسوفان اگزیستانسیالسیت، از جمله س

س ومعنا پرتاب شده است و محبکند که به جهانی فاقد ا درک میواسطۀ خود آگاهی، از معنی زندگی به دست می آورد؛ یعنی عمیق

 شی تراژیک و یأسهایی است که هستی، گرداگرد او کشیده است و از همین روست که در کنار مضامین فلسفۀ وجودی، بینحصار



 

 

دهند. مضامینی چون، غربت و تنهایی انسان، بیهودگی و پوچی، مرگ اندیشی، حیرت و سرگشتگی و نظایر این آمیز را نشان می

 شود.ها دیده میانسیالیستبه وفور در آثار اگزیستموضوعات که 

ادبی، فرد  _توان در مورد اگزیستانسیالسم به طور خلاصه چنین گفت که در این مکتب فلسفیبا توجه به مطالب فوق می 

شود که تجربۀ هستی و لمس معنای وجود، به طور بی واسطه با این مسئله رویارو شده و ی به عنوان فاعلی آگاه شناخته میانسان

و با استفاده از امکان گزینش و انتخاب، هدفی « آزادی»یابد. آنگاه با تکیه بر حفظ حریم ی معنایی زندگی خود را در میو ب پوچی

 بخشد.مفهوم میشود، معنا و نامیده می« زندگی»ا و حوادثی که برای خود برگزیده و به این شکل، به سلسله رویداد ه

اگزیستانسیالیسم را باید در فلسفۀ زندگی شوپنهاور، شهود گرایی هانری برگسون، و های از نظر سیر تاریخی نیز، ریشه

پدیدار شناختی ادموند هوسرل یافت. سورن کی یر کگور دانمارکی و فریدریش نیچه را نیز می توان از پیشگامان فلسفۀ 

 اگزیستانسیالیسم به شمار آورد.

رانسه پدیدار شد و پس از جنگ جهانی دوم در سایر کشور ها نیز فلسفۀ مزبور پس از جنگ جهانی اول در آلمان و ف

 گسترش یافت.

ند، ژان پل سارتر، شورسمی اگزیستانسیالیست شناخته می ترین فیلسوفان و نویسندگانی که به طوربرجسته ترین و شاخص

 (6،4آلبر کامو و مارتین هایدگر،گابریل مارسل، کارل یاسپرس، بردیایف هستند.)همان:

دن هر تر شبه دوری از امور انتزاعی و نزدیکز آن جا که اگزیستانسیالیسم، گرایشی عقل گریزانه در فلسفۀ مدرن است و ا

 اجه شد، برخیتر به امور ملموس و محسوس نظر دارد و معتقد است که باید به طور مستقیم با دغدغه های بشر معاصر موچه بیش

های فلسفی دهرای تقریر و تبیین تفکرات و ایفکران این نحلۀ فلسفی ادبیات را بهترین وسیله، بترین متترین فلاسفه و شاخصاز بزرگ

ابل آید و تنها از طریق تجربه قو بیان خشک و غامض فلسفی در نمی خود یافتند تا بتوانند هر آنچه از حقیقت زندگی را که به زبان

ثار ادبی خود ذوب کنند و با این روش، با دغدغه های راستین حیات بشری لمس است، با شدّت و وضوح هر چه بیش تر در ساختار آ

 مواجه شده و درک فلسفی خواننده را نیز از این راه ارتقا ببخشند.

این نویسندگان ) اگزیستانسیالیست ها( همچون شاعران و نمایشنامه نویسان یونان باستان، به دیدگاه های فلسفی خود 

روی آوردن فیلسوف اگزیستانسیالیست به بیان ادبی موجب آن شد که بار دیگر پس از قرن ها فلسفه با  جامعۀ ادبی می پوشانند.

 (58:1،84ادبیات درهم آمیزد و مرز این دو از بین برود.)داد،

 بنمایه های اگزیتانسیالیسم

 

با وجودِ آن که هر دویِ مکتب های اگزیستانسیالیسم، پیش از هر چیز، ذکر این نکته ضروری است که در بحث از بنمایه

و گرایش به « واجب الوجود»های اگزیتانسیایسم دینی و الحادی، با هم مشابهت های زیادی دارند و اختلاف آن دو بر سر وجودِ 



 

 

انی کرفمذهب یا رویگردانی از آن است، تاکید ما در این نوشتار بیش تر بر اگزیستانسیالیسم غیر دینی است که نزد فیلسوفان و مت

شود و این بنمایه ها بر اساس اگزیستانسیالسمِ این دسته از متفکران، استخراج شده و در بخش بعدی در چون کامو و سارتر دیده می

 اشعار پدرام، مورد بررسی تطبیقی قرار می گیرد.

السم را اصلی اگزیسانسیبنمایه های « مکتب های فلسفی از دوران باستان تا امروز»پژوهشگر معاصر، پرویز بابایی در کتاب

ها را چنین برشمرد: اصالت فرد انسانی، دلهرۀ وجودی، بیهودگی و توان این بنمایهوان خلاصه کرده که بر اساس آن میذیل چند عن

 (616تا 666:1،86پوچی، مرگ، بیگانگی یا از خود بیگانگی)ن.ک: بابایی،

شود ه میها دیدما آنچه در آثار اگزیستانسیالیستتانسیالیم است، اموارد چندگانۀ فوق، در بردارندۀ بنمایه های اصلی اگزی

های بشری باعث شده تا در آثار این متفکران و قیم و بی واسطه به مسائل و دغدغهفراتر از اینهاست. در واقع، نتیجۀ رویکرد مست

ا و هها، بن بستها و بی یقینیها و شکشکست ها،ها و نا امیدیهای بشری، یأسها و هیجانویسندگان، به انعکاس وسیع اضطرابن

به همین خاطر است که  کند، برخورد کنیم.باط پیدا میهای وجودی ارتهای زندگی و هر آنچه به ساحتبه طور کلی طرح پارادوکس

 است.گذشته از آثار فلسفی، آثار ادبی و هنریِ آن ها نیز اغلب از پشتوانۀ فکری و اندیشگِی غنی برخوردار 

دغدغه ها و تاملاتِ عمدتا هستی شناختی و بعضا جامعه شناختی در بین تمام متفکران اگزیستانسیالیست مشترک است؛ 

های گریبان گیر حاصل از دلهرۀ وجودی پیشنهاد می کنند، گاهی رون رفت از بحران و رهایی از رنجمنتها راهی که هر یک برای ب

 متفاوت است.

ارتر، متفکر و فیلسوف فرانسوی، به عنوان برجسته ترین نمایندۀ اگزیستانسیالیسم غیر دینی، بحث در این میان ژان پل س

« آزادی»مسئولیت بشری و تعهد انسانی را پیش می کشد که منزلگاه نهایی اگزیستانسیالیسم اوست و بنابراین، وی پاسداشتِ حریمِ 

دمی به کار می بندد تا با این شیوه، هدف و مقصودی برای زندگی تعریف را به عنوان پادزهری در برابر پوچی و بیهودگی حیات آ

 کرده باشد.

 بن مایه های مشترک

 

ا، در هکه برخی از این بن مایه بخشی از اشعار علی پدرام دربردارندۀ درون مایه های اگزیستانسیالیستی است؛ به طوری

 شود: شناخته میهای علی پدرام ها و محورات تاتی تاکستان، به عنوان مولفهادبی

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های پدرام میژگی های بنیادین و برجستۀ اندیشهبیش از آن، گفتنی است که از وی

 های بنیادی در پیوند با هستی، به ویژه روشن نبودن آغاز و انجام آنپرسش-1

 های تلخ، تحقیرآمیر و پوچ انگارانه به جهاننگاه-2

 (64: 1،85پی به اغتنام فرصت و شادمانه زیستن در این فرصت زودگذر)حسام پور و حسن لی،درهای پیفارشس-،



 

 

ا هخانوادگی این اندیشههایی از اشعار علی پدرام ذیل عناوین جداگانه بر آنیم تا همسویی و همدر این قسمت با ارائۀ نمونه

 های فلسفۀ وجودی )اگزیستانسیالیسم( نشان دهیم. مایهرا با بن

 

 های وجودی(آغاز و انجام جهان مشخص نیست. و هستی درک ناپذیر و حیرت آور است.)پرسش

 

ها، از نیچه تا سارتر و هایدگر، از جایگاه خاصی برخوردار است و از نخستین مایه که در آثار و آرای اگزیستانسیالیستاین بن

 رود، در اشعار علی پدرام نیز قابل ملاحظه است:ملات اندیشمندانۀ هر انسان آگاه در این مکتب فلسفی به شمار میها و تادرنگ

 ها بالا مرو که این بام دو هواست(جی پلکونه جور مشه ام بون دو هوایه)از این پله

 را هم نگاه کن(پای آروم آنی تند اومگو درواده بپا)پایت را آرام بگذار و تیز برمدار، دورتر 

 جی را که می شی جاده نیه لاپ کوره را یه)این راه که می روی جاده نیست بلکه کاملا کوره راه هست(

 گذاری(بخ پای ای وراوردبی بشکه که کا آمنی)زیر پایت را به دقت نگاه کن که کجا می

 است(جی هولکی همندا دری یه، تپی یه،چا یه)همه جای این دیار چاله و تپه و چاه 

 برند(ها صبر و بردباری زیاد میام چاله چولون قرساقه خیلی مبرنده)این چاله چوله

 دل تنگی میه دنیا بالام خیلی فرایه)دلتنگی مکن فرزندم دنیا بسیار وسیع است(

 دنیامون ارو هرچی واجی تارکه آمان)دنیای ما امروز هر چه بگویی تاریک است(

 (24: 1،86مان روشن خواهد بود( )پدرام،نایه)ان شا الله تعالی فردایاینشالا تعالی که صابامون روشی

*** 

 (6،: 1،86جی کویره هر چی وینم نه ویا، سرابه ساقی)در این کویر هر آن چه بینم نه آب که سراب است ساقی()پدرام،

 بیهودگی و پوچی

 

رین مشغلۀ تشود؛ به طور مثال، اساسیمحسوب میهای مهم تفکرات اگزیستانسیالیستی مایهگرایی و نیهیلیسن از بنپوچ

مایۀ پوچی و بیهودگی است و اتفاقا از همین بن« تهوع»و « بیگانه»های دو رمان مشهور قهرمان« روکانتن»و « مورسو»ذهنی 

 شود:مایه است.اشعار زیر برای نمونه نقل میمحورهای اندیشۀ پدرام در ادبیات تاتی نیز همین بن



 

 

 و لاپ سیاوی شو وارینا یه)دنیای ما امروز سیاه شده عین شب تار است(دنیامون ار

 بیند همه جایش تاریک است(چشم چشم منپا همه لکاش تارکایه)چشم چشم را نمی

 اند(لاپ مندری که آفتاوشون دیم قیر اوسیندی)انگار که روی خورشید را قیراندود کرده

 مان هم چون دل ما یک پارچه سیاه است(آسمون ده چوما دل وارین ای پارچه سیا یه)آس

 ای دم بی دلم تا زمونی درده بنالم)یک لحظه بیا ای دلبندم تا از درد زمانه بنالم(

 اش مکافات است(انقد واجمه تا بذونی پاک انوا یه)آن قدر بگویم تا بدانی همه

 جا هست( گویند نیک و بد همهمعروفه ماجنده نکو بد هر کاده دس ما)معروف است که می

  کایه)پس فرزندم چشمانت را خوب باز کن تا ببینی کجا به کجاست(پس چشم اوشا خور بشکه بالام وین کابه

 دلهره و بدبینی

 

در این نظام اندیشگی معنایی فراتر از معنی قاموسی آن « دلهره»در بحث از بن مایۀ اگزیستانسیالیسم، گفته شد که واژۀ 

ای است که از ذات زندگی سرچشمه گرفته و شرط نافذ و عام وجود انسانی است؛ البته این دلهره، تعمیم یافتهدارد و به مفهوم نگرانی 

ی گیرد و از مبانی اگزیستانسیالیم است، رابطۀ تنگاتنگاز سوی دیگر با موضوع مسئولیت و وظیفۀ انسانی که از ارادۀ آزاد سرچشمه می

 آفریند. پیامد این دلهره وشود؛ به بیان دیگر بی معنایی هستی است که دلهره میزاده می از بطن هستی،« دلهره»دارد؛ لیکن این 

هراس وجودی، نوعی نگاه تراژیک را نسبت به هستی به دنبال دارد و از این رو متفکران اگزیستانسیالیت از جرگۀ کسانی که نسبت 

فراد ها، خوشبختی و خوشبینی از آن ای که از نظر اگزیستانسیالیستشوند؛ به طوربه زندگی دید مثبت و خوشبینانه دارند، جدا می

های جهان هستی، غافل نماید و به همین خاطر تواند خود را از سرشت دشمن کین و آلودگیو فرومایه است و انسان آگاه، نمیعامی 

 نگرد.از منظری تراژیک به دنیا و مافیها می

شود، بدبینی و یاس فلسفی که نتیجۀ تفکر در وشبانی و دم غنیمت شماری دعوت میدر اشعار علی پدرام نیز با آنکه به خ

کند و آن را به مرتبۀ غفلت و ناآگاهی سطحی گاه شادی سراینده را از چاشنی تلخکامی جدا نمیماهیت تراژیک زندگی است، هیچ

 شود:دهد؛ به عنوان نمونه در اشعار زیر چنین نگرشی دیده مینگرانه تنزل نمی

 ای است که در همه جا طلب دروغ است(ام زمونه بد زمونه هریاگاده دوروش موگو)این زمانه بد زمانه

 خواهد(راستی که راست کار پسه چاچول وازی ده روش موگو)راستی که درستکار در پس معرکه است، حیله بازی هم رو می

 (تر بدمر اجاق این و آن کمبه یارو بگو که دمونین کنارین واتن جی جا کله کم پوفه یه)



 

 

 (خواهدات باز هم از آب آلوچه رنگ و رو میچهرهدیمی الوچه ویه خو هامونده رنگ روش موگو)

 (166: 1،86)پدرام، و... (کاریهایت چغندر میاگر رازت فاش شود در گونهرازی اگه آشکارا به تواونه چندر مکری)

*** 

 راسته برا دس منا هیچ کاده ای ذره صفا دس منا/انگاده ای

 (آیدجا برادری درستکار به دست نمیدر اینآید/دست نمییک ذره صفا در هیچ جایی به)

 خمبه صفه هر چی یه با صفایه/جی صف مون هر که با بی ریایه

 (وارد این صف شود بی ریاستهرکسی اما صف خمره همه جا باصفاست /)

 پابا ساقی بیرورو/حلقه مبندوم انگاده پاک آمنیشینوم روبه

 (بندیم، ساقیا برخیز و بازآیو حلقه می/جا همه رو به روی هم نشینیم در این)

 بی تو خدا بی می وحدت بیه/ شیطون گوش کر بی محبت بیه

 (ای وحدت بریز/گوش شیطان کر، بیا محبت کنتو را به خدا بیا و باده)

 قربونی گردم چمه دل شاده یه/خیلی خرابیم چمه آباده یه

 (فدایت شوم دلم را شادکن/خیلی خرابم مرا آباد کن)

 رنگ ریا خو دیه دل سرداوی/ غم دره، گیرمون دره، پردرداوی

 (دل دیگر از رنگ و ریا سرد شده است/غم و گرفتاری دارد و پر درد شده است)

 (،4: 1،86)پدرام،ور/تیغ اگو بور آنی چمه سینی سرساقی ای دم بی جی تنابندی

*** 

 دنیا زبر زیرش زیاده/گرفتش کم نیه گیرش زیادهفرم 

 «پسرم دنیا زیروزبرش زیاد است/گرفتش کم نه و گیرش زیاد است»

 هاوا کولاک، موجون سخت، شو تار/ام اقیانوس تزویرش زیاده

 «ها سخت و شب تار/این اقیانوس تزویرش زیاد استهوا کولاک و موج»

 ه شیرش زیادهچوما دنیا ارو گردستی جنگل/لویاس خیلی ی



 

 

 «شده دنیای ما امروز جنگل/روباهش بسیار و شیرش زیاد است»

 شکارون پسخوته چشم انتظاره/کموناش محکما تیرش زیاده

 «شکارچی در کمین چشم انتظار است/کمانش سخت و تیر او زیاد است»

 (،8: 1،18)پدرام،چوما را آسمون مکرش بیریتی/خواوش ویندی که تعبیرش زیاده

 «رای ما مکر و حیله کرده/خوابی دیده که تعبیرش زیاد استآسمان ب»

 

 اهمیت و اصالت فرد انسانی

 

« گیبیگانگی یا از خود بیگان»های اگزیستانسیالیم که تحت عنوان مایهکه در مباحث پیشین مطرح شد، یکی از بنچنان

ا و نهادهایی هعنوان وجود منفرد و مستقل، توسط همۀ مکتبپردازد که اصالت فرد انسانی به قابل تعریف است، به بیان این نکته می

ای برای وجود بشری قائل شوند، کنند و سعی دارند ماهیت مشخص و تعریف شدهکه با او به عنوان یک موضوع شناختی برخورد می

 گردد.تهدید می

گردد اما او جسته و گریخته می گیری علی پدرام در اشعارش، عمدتا حول محور عقیدتی و اجتماعیدرست است که موضع

 دارد:زند و نارضایتی خود را از پایمال شدن هویت انسانی در روابط پیچیدۀ روزمره بیان میبه مسائل اجتماعی نیز گریز می

 دیه آ رسمون اکینده؟

 همیشون بینه بیشینده

 آ، غیرتمنده فرونی

 سیادن چیناوینده

 که بیردیشه جی کارون

 (16: 1،18)پدرام،بشدا از واجم: تمدن

ای سیادن پسران غیور تو چه شدند؟ اینکارها را چه کسی کرده -اندها خبری نیست، همه از بین رفتهدیگر از آن رسم»

 «است؟ بگذار من بگویم: تمدن!

 چمه کارون چیناوینده کاشینده کس کارون/چرا منزل نرسدینده چمه آهمه بارون



 

 

 «رفتند/چرا آن همه بارهایم به منزل نرسیدندکارهای من چه شدند و کسانم به کجا »

 آردونم پاک آپریت گرمویجوم ده مخه داویت/مونم ایسبیا وینده بکتیم گوشه کنارون

 «همه آردهایم را بیختم و الکم را آویختم/موهایم سفید شدند و به گوشه کنارها افتادم»

 دارون وارون چمه کارون خوفرم عبرت اوگو عاقبتم وین/آخر عمره نمینی چمه تا

 «پسرم از کارهای من عبرت بگیر و عاقبتم را ببین/ که در آخر عمر خود مثل من حیران و سرگردان نمانی»

 (،16: 1،18)پدرام،زندگی ده ا بیسوتیم جی جا را پوچاوه عمرم/یار دوستون را فدام یه خوشه رون روزگارون

 «شد/ روز و روزگار خوشم را برای یار و دوست فدا کردممن در زندگی سوختم و عمرم در این راه این و آن فنا »

 گیرینتیجه

های اومانیستی و انسان محور، در بستر جاکه زیربنای نگرش اگزیستانسیالیستی و تفکرات پدرام چون دیگر نحلهاز آن

یلسوفان میان آثار و آرای ف های مشترک قابل توجهیمایهکند، بنسلوکی گیتیانه و زمینی شکل گرفته و در چنین فضایی سیر می

: توان به این موارد اشاره کردها میترین آنشود. که بارزترین و برجستهو نویسندگان اگزیستانسیالیست و اشعار پدرام دیده می

 ست.اهای بنیادین در پیوند با شرایط وجودی، بیهودگی جهان، دلهره و بدبینی و اهمیت و اصالت فرد انسانی متبلور گشته پرسش

و پیشاهنگان نگرش فلسفی در دارد تا علی پدرام را یکی از پیشگامان های مشترک، ما را برآن میمایهوجود این بن

 شود.های اگزیستانسیالیستی در آثارش دیده میادبیات تاتی و در زمره شاعرانی بدانیم که اندیشه

 

 

 

 

 

 منابع:

 ادبیات. ترجمه مرتضی نادری دره شوری. تهران: نشر اختران ( درآمدی بر فلسفه و1،81اسکیلاس، اوله مارتین)

 (.سلوم ای پیر)مجموعه اشعار به زبان تاتی تاکستان(.قزوین:انتشارات اقاقیا1،82پدرام، علی.)

 (ته آبادبی سیادن.تاکستان:انتشارات سال1،18پدرام،علی.)



 

 

 تهران: موسسۀ انتشارات نگاههای فلسفی از دوران باستان تا امروز.(.مکتب1،86بابایی، پرویز.)

(.دیوان. به تصحیح علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی.چاپ هفتم. 1،81الدین محمد.)حافظ شیرازی، خواجه شمس

 تهران: انتشارات زرین و سیمین

 (.فرهنگ اصطلاحات ادبی.چاپ سوم.تهران:مروارید.1،84داد، سیما.)

 اصالت بشر.ترجمه مصطفی رحیمی.چاپ یازدهم.تهران: انتشارات نیلوفر.(.اگزیستانسیالیسم و 1،85پل.)سارتر، ژان

 (شعرالعجم.جلدپنجم.ترجمۀ سیدمحمدتقی فخر داعی گیلانی.تهران:ابن سینا1،11نعمانی،شبلی.)

مجلۀ علوم اجتماعی و «های حیرت آلود خیام چگونه پدید آمد؟پرسش(.»1،85لی،کاووس.)پور،سعید و حسنحسام

 ،شمارۀسوم22ه شیراز. دورۀانسانی دانشگا


